
 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 2املادة / أحياء                                                  اململكة العربية السعودية                

 ه 144/  /         التاريخ                                                  التعليم وزارة 

 الزمن / ثالث ساعات                                اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة 

  الفترة / األولى                                                                                املدرسة ثانوية

    
ً
 باهلل متوكال

ً
 :ـ  عليه أجب عن األسئلة التاليةمستعينا

 :ـبدائرة  اإلجابة الصحيحة مما يلي ثم أحط الحرف الذي يسبقها:ـ اختر ول السؤال األ 

 ـتراكيب توجد في سقف حلق فم األفعى تُميز الروائح  : -1

- aاللسان b              -  

 لوزتانال

c- سناناأل d- أعضاء جاكوبسون 

 عبدالعزيز بفحص حيوان فوجد أن له أطراف وعلى جلده نتوءات رغم رطوبته واستطاع أن يسمي هذا الحيوان بأنه  :ـ قام  -2

-aالعلجوم b-الضفدع c- السلمندر d- سيسيلياال 

 :ـ  حيوان يطير وليس له ريش ويلد هو  - 3

a- البطريق b - الخفاش c- البط d- الُسماني  

قام محمد بتشريح حيوان وعندما شرح قلب هذا الحيوان فوجد أن قلبه مكون من ثالث حجرات أذينين وبطين مفصول بحاجز  -4

 غير مكتمل وعلى ذلك فإنه يستطيع أن يعرف أن هذا الحيوان من :ـ 

- aاألسماك b-  الزواحف                            -c                     الطيور d- الثدييات 

 عند فحص عينة من األسماك من قبل الطالب عبدالرحمن وجد أن جسمها مغطى بقشرة قرصية هذه السمكة هي :ـ   -5

- a                                    السردين b-                                الرمح -c                    السلمون d- التونا 

 التركيب الذي يمكن األسماك العظمية من التحكم في عمق غوصها :ـ -6

- a                  مثانة العوم b-               الخط الجانبي -c              الزعانف الظهرية d- الزعانف البطنية 

 :ـالحيوان الذي يستطيع العيش في الماء وعلى اليابسة وفي البيئات الرطبة هو 7-

- a         الضفدع b-  ضبال -cورلال d- القاطورة 

 الجزء المسؤول عن عمليات التفكير والتعلم والكالم واللغة وحركات الجسم اإلرادية والذاكرة واإلدراك الحسي هو :ـ   -8

 

- a           مخ ال b- لنخاع ا

 المستطيل

-c مخيخ ال d- خلية العصبيةال 

 أي الثدييات التالية من رتبة أحادية الحافر ؟  -9

- a                 لحصانا b- لدلفينا -c فيلال d- عجل البحر 

 عدد عظام جسمك هو :ـ  -10

- a         620 b- 260 -c602 d- 206 

 يعتبر مفصل الركبة مفصالً :ـ  -11

- a           ً  درزياً  -d مدارياً c- ُمنزلقاً  -b ُرزيا

 يتم تخزين البول وتنظيم إخراجه في :ـ -12

- a          الكلية b-  الحالب -c  المثانة البولية d- قناة مجرى البول 

 العضو الذي يعمل عمل األسنان في الطيور هو :ـ   -13

 الرقم األكاديمي اسم الطالب

 =================== نموذج إجابة

  



- a         المنقار b-  الحوصلة -cالقانصة d            -  المعدة 

 تطلق مواد كيميائية تسمى المحركات الخلوية ) السايتوكاينات ( هي:ـ الخاليا التي  -14

 

-aالقاتلة  التائية الخاليا b-  الخاليا

 البالزمية                

-c  الخاليا التائية

 المساعدة           

d          - الخاليا الصارية 

 ضغط الدم لدى اإلنسان السليم الطبيعي =  15-

a-  
𝟐𝟎𝟎

𝟏𝟎𝟎
 b-  

𝟏𝟐𝟎

𝟖𝟎
 c-  

𝟏𝟖𝟎

𝟏𝟐𝟎
 d- 

𝟏𝟓𝟎

𝟖𝟎
 

 هو :ـ   ◦360الطائر الذي يستطيع النظر بزاوية  -16

- a         الحمام b-  الصقر -cالبوم d-  النسر  

 :ـ  الميلينية تنقل السيال العصبي المتعلق باأللمالخاليا العصبية 17-

- a         التدريجي b-  البسيط -cالحاد d      - الخفبف 

 تكتشف الخفافيش أهدافاً في مسارها باالعتماد على حاسة : 18-

- a          الشم b-  البصر -cالتذوق d       -  السمع 

 ـ  الدماغ ينتج :عند حدوث كسر في العظام فإن  - 19

- a         اإلندروفينات b-  الميوسين -cالكالس d   - الفايبرين 

 الجهاز الذي أمامك هو الجهاز :ـ  –20

- a          الهضمي b-  الدوري -cالتنفسي d    -  اإلخراجي 

 يتم الهضم النهائي واالمتصاص في العضو رقم :ـ  -21

- a        1 b- 2 -c3 d- 4 

 يبدأ هضم قطعة من اللحم في العضو رقم :ـ  -22

- a          4 b- 3 -c2 d- 1 

 الوسط حامضي في العضو رقم :ـ -23

- a          1 b- 2 b- 3 d- 4 

 من مؤشرات تصلب الشرايين ارتفاع :ـ  –24

- a         ضغط الدم b-   معدل التنفس -c                   نسبة األمالح d- درجة الحرارة 

 ـيحتاج إليها الجسم بكميات قليلة إلتمام نشاطاته الحيوية  : -25

- a         الكربوهيدرات b-  الفيتامينات -c                    الدهون d- البروتينات 

 ـيحتاج المريض الذي تزرع له الكلية إلى عالج : -26

- a         الضغط b-  الصداع -c                    ألم البطن d- الحموضة 

 ـ يكتمل نضج الحيوانات المنوية وتخزن في : -27

 األنابيب المنوية  -d اإلحليل                     c-                       البربخ    -b الوعاء الناقل

 ـالهرمون الذي تفرزه الغدة الدرقية هو هرمون : - 28

- a          (النموHG ) b-  الثيروكسين PTH   -c          d- ADH 

 المادة التي يتم امتصاصها في المعدة :ـ   –29

- a         الكربوهيدرات b-                          الدهون -c االسبرين                     d- النشويات 

 :ـ   .................تحدث المناعة اإليجابية نتيجة حدوث مرض معد أو نتيجة .... - 30

- a          التطعيم b-                          االستجابة -c                     المنبه d- العدوى 

 ـ أي مما يلي ليس من الحواجز الكيميائية  :  -31

- a         الجلد b-                          اللعاب -c                     الدموع d- اإلفرازات األنفية 

الهرمون الذي يؤثر في عضالت الرحم الملساء مما يساعد على زيادة تقلصاتها وحدوث الطلق وسرعة الوالدة هو  -32

 هرمون :ـ 

- a          النمو b-ألكسيتوسينا -cالكالسيتونين d- الثيروكسين 

 العضو الذي ال يستطيع اإلنسان أن يعيش بدونه هو :ـ   -33

- a          المريء b-                          المعدة -c                     األمعاء الدقيقة d- الزائدة الدودية 

 ـ عندما يزداد تركيز حمض الالكتيك في العضالت تحدث حالة : -34

- a          إعياء b-    انبساط                       -c                     انقباض d- راحة 

 ـأين توجد الصمامات التي تعمل على نقل الدم في اتجاه واحد في جهاز الدوران : -35

- a         األوردة b-                        الشرايين -c                   الشعيرات الدموية d- خاليا الدم البيضاء 

3 

2 

4 

1 



 ـالفيتامين الذي يعمل على تكوين ألياف الكوالجين هو فيتامين : -36

- a         A b-E D    -c          d-  C 

 ـ  مرض يؤدي إلى تهيج الممرات الهوائية وانقباض القصيبات الهوائية : -37

- a         الربو b-                         سرطان الرئة -c                    االسل الرئوي d- التهاب الرئة 
 ـ:ي تقلل نشاط الجهاز العصبي تسمى العقاقير الت -38

- a          المسكنات b-المستنشقات -c                        الكافيين d-  المنبهات 

 ـعظام الوجه من العظام :تعتبر   -39

- a         الطويلة b-                          القصيرة -c                       المسطحة d-   غير المنتظمة 

 

 :ـ( أمام العبارة الخاطئة مما يلي  ×( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )  √:ـ ضع عالمة )   ثانيالسؤال ال

 √ بعض الثدييات تلهث عند ارتفاع درجة حرارة أجسامها لعدم وجود غدد عرقية مثل الكالب  -1
 × تلتئم عظام البالغين أسرع من عظام األطفال وذلك الكتمال العظام وقوتها  -2
 √ المنبه السمبثاوي يزيد معدل نبض القلب  -3
 √ اإلشراف الطبي على المدمنين ضروري عند التوقف عن تعاطي العقاقير  -4
 × تعتبر الطيور من المخلوقات متغيرة درجة الحرارة  -5
 √ تشمل المضاعفات الناتجة عن مرض السكري أمراض القلب التاجية وتلف شبكية العين والحموضة   -6
 × يتكون القلب في األسماك من ثالث حجرات رئيسية  -7
 √ يحصل جنين الزواحف على الغذاء الالزم لنموه من كيس المح  -8

 

 :ـ ثالثالسؤال ال

وسلم :ـ  ) أال إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ........  " يقول الرسول صلى هللا عليه 

 الحديث  " (

 القلب  ما اسم هذه المضغة ؟   -1

 وضح برسم تخطيطي مبسط تركيب هذه المضغة ؟  -2

 قلب األربع يقبل الرسم ويكفي الحتساب الدرجة كاملة توضيح حجرات ال  الحظةم

  -( هو :   PHالملح الذي يعمل على اتزان الرقم الهيدروجيني )   -40

-a  Mg b-Cu P    -c         d-  Na 

 ـالدرقية والغدد جارات الدرقية مسؤولة عن توازن مستوى ............... في الدم هي :الغدة  -41

- a          البوتاسيوم b-الكاليسيوم -c                     الفوسفور d-  الحديد 

 يحدث اإلخصاب في الجهاز التناسلي األنثوي في :ـ   -42

- a         الرحم b-                       المهبل -c                    الجسم األصفر d-    قناة البيض 

 ـ :  يوجد الحجاب الحاجز في -43

- a          األسماك b-                       الزواحف -c                     البرمائيات d-  الثدييات 

 فصيلة الدم األكثر أهمية في الحاالت الطبية الطارئة هي :ـ   -44

- a          A b-B  -c  AB d-  O 

 يستجيب الجنين لألصوات مثل صوت األم في :ـ   -45

- a                  بداية الحمل b-  األولى        ألشهر الثالثة -c           األشهر الثالثة الثانية d- األشهر الثالثة األخيرة 

 االنسالخ بشكل دوري يحدث في :ـ -46

- a         القرش b-السلمندر -c  الثعبان                          d-     النعامة 

 تحتوي على أنزيمات هاضمة هي العصارة :ـ  الالعصارة التي   -47

- a          الكبدية b-                       المعوية -c                            البنكرياسية d-   المعدية 

 ثانية ، فكم عدد النبضات في الدقيقة ؟   15نبضة في  20أمسك أحمد بيد صديقه فيصل فوجد أن الشريان الكعبري ينبض  -48

- a           60 b-70 -c  80 d-  90 

 



 :ـ اختر املفردة العلمية املناسبة ثم اكتبها أما العبارة املناسبة فيما يلي :ـ  رابعالسؤال ال

 عتبة التنبيه 1    السينابس 5 العرف العصبي  الريش   2 القشور 

 األربطة غشاء الطبلة  4   الغشاء الرامش الزعنفة  3  األوتار 

 ... عبارة عن فراغ صغير بين محور خلية عصبية وشجيرات خلية عصبية أخرى .السينابس ... -1

 ...... تراكيب صغيرة ومسطحة تغطي أجسام األسماك . لقشور ا....  -2

 عبارة عن نسيج ضام صلب تربط بين العضالت والعظام .  .....األوتار... -3

 ... تركيب يتحرك على سطح العين يحميها من الجفاف على اليابسة ويحميها تحت املاء.الرامشالغشاء .... -4

تراكيب . مجموعة من الخاليا تتكون من الطبقة الخارجية للجنين ، وتساهم في تكوين العرف العصبي.. -5

 الفقاريات

 :ـ انسب المخلوقات الحية التالية لطوائفها :ـ  خامسالسؤال ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قائد املدرسة                                                معلم املادة                                                                   

                                                                 حسن عسيري                                                        

 األسماك طائفة /  
 البرمائيات طائفة / 

 

 الثدييات  طائفة /  

 

 الطيور طائفة / 

 

 الزواحف    /طائفة  

 

انتهت األسئلة مع خالص الدعوات لكم 

 الدائم بالتوفيق والنجاح

 



 المملكة العربية السعودية 

 

 اختبار تشخيصي قبلي 
 2احياء / المقرر:  وزارة التعليم 

 ( سؤال 26عدد األسئلة: ) إدارة التعليم بمحافظة االحساء

   الثانوية األولى بالجبيل 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ........... الدرجة ...بة : .................... الشع..................................اسم الطالبة: ..............

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  أختاري  اإلجابة الصحيحة في كل مما يلي:

 تتنفس الضفادع البالغة عن طريق/ 2  تتميز األسماك العظمية عن الغضروفية ب / 1

 الخط الجانبي   (1
 مثانة الهوائية   (2
 الغطاء الخيشومي  (3
    3و2كل من  (4

  الجلد والخياشيم  (1
 الجلد والرئتين  (2
 الرئتين فقط  (3
 الخياشيم فقط  (4

 ساعد على العزل الحراري في الطيور  مما ي/ 4  من مميزات الزواحف  / 3

 ثابتة درجة الحرارة  (1
 البيضه الرهلية  (2
 الجلد الرطب  (3
 القلب من أربع غرف  (4

 الريش (1
 الغدة الزيتيه  (2
 العظام الخفيفة  (3
   عمليات األيض السريعة  (4

يمتلك ارجل خلفية  اكتشف عالم حيوان حيوان/ 6   أي مما يلي يعتبر من الثدييات الكيسية / 5

أطول من االمامية وقواطع دائمة النمو لذا فهو 
 سيصنفه من ضمن 

 منقار البط  (1
 لكنغر ا (2
 الغزال (3
 اكل النمل الشوكي   (4

 القوراض (1
 الرنبيات ا (2
 الدرداوات (3
 أكالت الحشرات   (4

ماذا تسمى الخاليا التي تتخلص من األنسجة / 8  أي مما يلي ال ينتمي للجهاز الهيكلي المحوري/ 7

  العظمية الهرمة 

 الجمجمة  (1
 العامود الفقري  (2
 األضالع  (3
    األطراف العلوية  (4

 العظمية  (1
 العظمية البانية  (2
  العظمية الهادمة  (3
 العظمية االنزيمية المحللة  (4

  ترتبط العظام بالعضالت بواسطة / 10 أي األعضاء التالية يوجد فيها عضالت ملساء / 9

 القلب  (1
   الذراع  (2
 المعدة  (3
   الساق  (4

 الغضاريف (1
 االربطة   (2
 األوتار  (3
 االلياف العضلية  (4

..... اإلحساس من أعضاء الحس الدماغ  اترسل الخالي/ 11

   والحبل الشوكي

 المسؤول عن تنظيم سرعة التنفس / 12

 العصبية الحركية  (1
 )الموصلة(العصبية البينية  (2
 العصبية الحسيه (3
 الغراء العصبي  (4

 المخ  (1
 المخيخ  (2
 النخاع المستطيل  (3
 تحت المهاد  (4

 

 

 
 



  من وظائف الجهاز العصبي الذاتي السمبثاوي / 14 من الكافيين من العقاقير / 13

 المنبهات  (1
 المثبطات  (2
 المستنشقات  (3
 المخدرات  (4

 يقلل من معدل ضربات القلب  (1
 زيادة افراز اللعاب  (2
 معدل ضربات القلب يزيد من (3
  يزيد من افراز العصارة الهاضمة  (4

جزء من القلب يستقبل الدم المؤكسج القادم من  /15

  الرئتين 

 الجزء المسؤول عن نقل األكسجين للخاليا / 16

 األذين األيمن  (1
  البطين األيمن  (2
  األذين االيسر (3
  األذين األيمن  (4

 خاليا الدم الحمراء  (1
 خاليا الدم البيضاء (2
  الصفائح الدموية  (3
  بالزماال (4

ان يتبرع لمن هم فصيلة   Aيمكن لحامل فصيلة الدم / 17

 دمهم 

يتم تبادل الغازات في بين الجهاز التنفسي / 18

 والشعيرات الدموية من خالل 

1) A  فقط 
2) A  وO   فقط  
3) A  وAB   فقط 
   كل فصائل الدم  (4

 القصبة الهوائية (1
 الحنجرة  (2
 الشعب الهوائية (3
 الحويصالت الهوائية (4

يتم ترشيح الدم وتصفيته من الفضالت داخل الكلى / 19

 عن طريق 

 ما العملية التي تؤدي لرفع القفص الصدري العلى / 20

 الوحدات الكلوية  (1
 األنابيب الكلوية  (2
 الشعيرات الكلوية  (3
  القنوات الكلوية  (4

 لشهيقا (1
 الزفير  (2
 التنفس الخلوي (3
 العطاس (4

الهرمون الذي يزداد افرازه بانخفاض معدل السكر / 22 يبتدا الهضم الكيميائي للبروتينات داخل / 21

 في الدم 

 الفم (1
 المريء (2
 المعدة (3
   األمعاء الدقيقة (4

 االنسولين  (1
  الجلوكاجون (2
 االلدوستيرون  (3
 كورتيزولال (4

  يتم تخصيب البويضة داخل/ 24 الغدة الملقبة بسيدة الغدد الصماء/ 23

 النخامية  (1
 الدرقية  (2
  الكظرية  (3
  الجار درقية (4

 المبيض (1
 قناة فالوب (2
   الرحم  (3
  المهبل  (4

يتم تكوين االجسام المضادة في الجسم بعد التعرض  /25

  لمسبب المرض عن طريق 

خط الدفاع األول عن الجسم ضد مسببات األمراض / 26

 بشكل عام 

  الخاليا اللمفية البائية  (1
  خاليا التائية المساعدة ال (2
   خاليا اآلكولة الكبيرة ال (3
 صفائح الدموية ال (4

  الجلد (1
 خاليا الدم البيضاء (2
 األجسام المضادة (3
 الغدد الدمعية  (4

 انتهت األسئلة

 مع دعواتي لكن بالتوفيق

 معلمة المادة: أ/ ريحانة العامر 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

143 ىيؼبً   (صبّٜاىذٗس اه)اىخبص ثبالدٞبءىيلظو اىذساعٜ اىضبّٜ ٍقشساد  االخزجبس    ٕـ1440 / 9

 

 

  اىَــبدح

 ثالث ساعات الزمــن

  المصحح

  المراجع

  الدرجة كتابة

 
 الدرجة  50

  اىشؼجخ  اىشقٌ األمبدَٜٝ  سقٌ اىجي٘ط  اعٌ اىطبىت

 

  (  درجــة  20) دذد االجبثٔ اىظذٞذٔ كَٞب ٝيٜ   : اىغإاه األٗه  

 :ٝنُ٘ ػذد اىؼظبً ىيٖٞنو اىؼظَٜ كٜ جغٌ االّغبُ ٕ٘  1

A 210 B 206 C 208 D 209 
 

 :اىطجقبد اىخبسجٞٔ ىجَٞغ اىؼظبً رزنُ٘ ٍِ  2

A ػظٌ مضٞق B ٜػظٌ اعلْج C َٔٞخالٝب ػظ D ػظبً ؽ٘ٝو 
 

 ٕ٘ ّخبع ٝقً٘ ثزظْٞغ خالٝب اىذً كٜ جغٌ االّغبُ 3

A اىْخبع االطلش B َٔٞاىخالٝب اىؼظ C ٜاىؼظٌ االعلْج D اىْخبع االدَش 
 

 : ػذد ػظبً اىٖٞنو اىطشكٜ كٜ جغٌ االّغبُ ٕٜ 4

A 80 B 126 C 132 D 60 
 

 :ػذد ػظبً اىٖٞنو اىَذ٘سٛ كٜ جغٌ االّغبُ ٕ٘ 5

A 60 B 126 C 120 D 80 
 

 :ػظٌ قيٞو اىنضبكٔ ٝشبٕذ كٜ ّٖبٝبد اىؼظبً اىط٘ٝئ َٗٝزبص ثَغبكبرٔ ٗكشاؿبرٔ 6

A ٜػظٌ اعلْج B ػظٌ مضٞق C ػظَٔ اىقض D ػظٌ ٍز٘عؾ 
 

 ٝذ٘ٛ اىؼظبً ٗرقً٘ االػظبة ٗاالٗػٞٔ اىذٍ٘ٝٔ ثزضٗٝذٓ االمغجِٞ ٗاىـذاء 7

A اىْخبع االدَش B ّظبً ٕبكشط C اىْخبع االطلش D ُاىششٝب 
 

 :ٝشبٕذ اىَلظو اىشصٛ كٜ  8

A ٔاىَشكق ٗاىشمج B ٛاىشعؾ ٗاىؼَ٘د اىلقش C َٔاىجَج D ِٞاى٘سك ٗاىنزل 
 

 ٕ٘ ٍلظو ٝقً٘ ثبىذشمٔ كٜ جَٞغ االرجبٕبد 9

A ٍٛلظو دسص B ٍٛلظو سص C ٍٛٗلظو مش D ٍلظو ٍْضىق 
 

 ٕ٘ ٍشمض ىذلع ر٘اصُ اىجغٌ ٗٝقغ كٜ اىذٍبؽ 10

A اىَخ B اىْخبع اىَغزطٞو C اىَخٞخ D جزع اىذٍبؽ 

 

 2اّزقو ىيظلذخ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (  درجــة  20)  دذد اإلجبثخ اىظذٞذٔ كَٞب ٝيٜ  اىغإاه اىضبّٜ

 :ٍِ االٍضئ ػيٚ اىؼقبقٞش اىزٜ ٝغبء ئعزخذاٍٖب ٕٜ 11

A اىَغنْبد B ِٝٗاىٖٞش C اىنذ٘ه D اىَخذساد 
 

 :ٍِ اىذً ٕ٘ ػجبسٓ ػِ% 55 12

A ٍٔٝ٘خالٝب د B ثالصٍب C اٍالح D ً٘ٞمبىغ 
 

 :ٕٜ طجـٔ رؼطٜ اىذً ىّ٘ٔ ٗشنئ اىََٞض ٗاىخبص ثٔ 13

A ِٞكٞن٘صاّض B ِٞاىنبٝز C َِٕٞٞ٘جي٘ث D مي٘سٗكٞو 
 

 :ؿطبء ٝ٘جذ كٜ اىذْجشٓ ٝقً٘ ثزـطٞزٖب اصْبء االمو 14

A ىغبُ اىَضٍبس B ٛٗجبس اىغَجضب C ٔٞاىقظجٔ اىٖ٘ائ D ِٝاىلبٝجش 
 

 :اىشئٔ عطخ رْلغٜ ٍضبىٜ ٗرىل ىز٘كش ششٗؽ ٍْٖب 15

A ق٘ٓ اىغطخ B ٍـطٚ ثبىشؼٞشاد C ؿٞش سؽت D مو ٍبرمش كٖ٘ طذٞخ 
 

 :َٝينُ٘ رشمٞت ٍؼِٞ ٝغَٚ (A)اطذبة اىلظٞئ  16

A  ِٞاّزجB B  ِٞاّزجAB C  ِٞاّزجO D  ِٞاّزجA 
 

 مو ٗػبء ٝزٕت اىٚ اىقيت ثـغ اىْظش ػِ ّ٘ع اىذً 17

A اى٘سٝذ B ُاىششٝب C ٍٔٝ٘اىشؼٞشاد اىذ D ِاىششٝبُ اىَجط 
 

 :ػذد اىـشف اىَ٘ج٘دح كٜ اىقيت ٕٜ 18

A 1 B 3 C 4 D 2 
 

 :ٝأرٜ ٍِ اىشاط ٗاىشقجخ ٗٝظت ثبألرِٝ االَِٝ 19

A ٛ٘اى٘سٝذ االج٘ف اىؼي B ٜاى٘سٝذ االج٘ف اىغلي C ٛ٘ششٝبُ سئ D ٜششٝبُ اٗسؽ 
 

 :ٍِ اىظلبد اىزٜ ٝجت اُ ٝزغٌ ثٖب اى٘سٝذ ٕٜ اُ ٝنُ٘ 20

A قطشٓ مجٞش B ُؿٞش ٍش C الَٝزيل طَبٍبد D قطشٓ طـٞش 
 

 :قضدٞٔ اىؼِٞ كٜ دبىٔ اىشادٔ رؼٞق ٗكٜ دبىٔ اىـؼت رزغغ ٕٜ ٍضبه ػيٚ 21

A ٛٗاىغَجضب B ٛٗجبس اىغَجضب C 
اىغَجضبٗٛ ٗجبس 

 اىغَجضبٗٛ
D ال شٞئ ٍَب رمش 

 

 :ػظَٔ رزظو ثبىقلض اىظذسٛ ٍِ اى٘عؾ ٗرزظو ثبىؼَ٘د ٍِ اىخيق ٗاالػالع ٍِ االٍبً 22

A ػظَٔ اىقض B ػظَٔ اىؼؼذ C ػؼَٔ اىَشؾ D ػؼَٔ اىشعؾ 
 

 :ٕ٘ رشمٞت كٜ جٖبص اىؼظجٜ ٝقً٘ ث٘ظٞلٔ ّقو اىغٞبالد اىٚ اىؼؼالد ٗاىـذد 23

A ٔٞجغٌ اىخي B ٔٝاىضٗائذ اىشجٞش C اىَذ٘س D ْٔٞٞخيٞٔ ػظجٞٔ ث 
 

 :اىجضء اىلؼبه كٜ اىنيٞٔ 24

A ُٗاىْٞلش B اىْخبع C اىذ٘ع D اىقششح 
 

 :اؽ٘ه جضء كٜ اىجٖبص اىٖؼَٜ ٕ٘ 25

A اىَشٝئ B ٔاالٍؼبء اىـيٞظ C اىـذد D ٔاالٍؼبء اىذقٞق 

 

 3اّزقو ىيظلذخ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 4اّزقو ىيظلذخ 

 

  (  درجــة  20) ظيو اىؼجبساد اىظذٞذخ كٜ ٗسقخ اإلجبثخ   :اىغإاه األٗه  

 :ٝزٌ ٕؼٌ اىذُٕ٘ كٜ اىجغٌ ػِ ؽشٝق ئّضٌٝ 26

A االٍٞيٞض B اىالٝجٞض C ِٞاىزشثغ D ِٞاىجٞغ 
 

 :ٍِ االؽؼَٔ اىزٜ ىٞغذ ثذبجٔ اىٚ ٕؼٌ 27

A اىجي٘م٘ص B عنشٗص C ثشٗرْٞبد D ُٕ٘د 
 

 :ٍِ ششٗؽ ّقو اىـبصاد اىزْلغٞٔ 28

A اُ ٝنُ٘ شنيٖب ٍقؼش B ٜاُ ٝنُ٘ شنيٖب ٍشثؼ C ٛٗشنو اىخالٝب ؿٞش مش D ٍْزظَٔ اىشنو 
 

 رقً٘ ثزجيٞؾ اىذً كٜ دبه دظ٘ه اىجشح 29

A اىخالٝب اىذَشاء B اىخالٝب اىجٞؼبء C اىظلبئخ اىذٍ٘ٝخ D اىَبدح اىظلشاء 
 

 :اىؼؼئ اىَيغبء رز٘اجذ كٜ  30

A ٌاىشد B اىقيت C ًاىؼظب D A,B 
 

 ٕ٘ ٍلظو ػذٌٝ اىذشمٔ ٝ٘جذ كٜ ػظبً اىجَجَٔ 31

A ٍلظو ٍْضىق B ٍٛلظو دسص C ٍٛٗلظو مش D ٍٛلظو سص 
 

 : رزنُ٘ ػذد كقشاد اىجَجَٔ ٍِ  32

A 22كقشح  B 23كقشح  C 24كقشح  D 20 كقشح  
 

 :رؼشف ؽجقٔ اىنيٞٔ اىذاخيٞٔ ثبعٌ 33

A اىْخبع B د٘ع اىنيٞخ C اىقششح D اىذبىت 
 

 ٍب اىؼَيٞٔ اىزٜ رإدٛ اىٚ سكغ اىذجبة اىذبجض اىٚ األػيٚ 34

A ٛ٘اىزْلظ اىخي B اىشٖٞق C اىضكٞش D ٜاىزْلظ اىذاخي 
 

 ٍب اىجضء اىزٛ ٝزذشك اىٚ األعلو دَْٞب رْقجغ اىؼؼالد 35

A ٔٞاىقظجخ اىٖ٘ائ B اىذجبة اىذبجض C االػالع D ً٘اىجيؼ 
 

 :ٝ٘جذ اّذْبء ْٕيٜ كٜ  36

A ٔٝ٘االّبثٞت اىني B اىنجخ C ٍجشٙ اىج٘ه D ٍُذلظٔ ثٍ٘ب 
 

 ٍِ اِٝ ٝخشط اىذً ثؼذٍب ٝـبدس اىقيت؟ 37

A اىشؼٞشاد اىذٍ٘ٝخ B ِٞاىشئز C ٛ٘اى٘سٝذ اىشئ D ٜاىششٝبُ االٗسؽ 
 

 ٝذ٘ٛ اىنضٞش ٍِ اىؼؼٞبد ثبألػبكٔ اىٚ اىْ٘اح 38

A صٗائذ شجٞشٝخ B ٔٞجغٌ اىخي C اىَذ٘س D ٜاىجٖبص اىؼظجٜ اىزار 
 

  اصْبء دبدس عٞش ٗادزبط اىٚ رجشع ، ٍبٕٜ كظٞئ اىذً اىَْبعجٔ ىٔ؟Aارا أطٞت شخض كظٞئ دٍٔ  39

A ٔكظٞي A B  ٔكظٞيB C  ٔكظٞيO D  ٔكظٞيA,O 
 

 اِٝ ر٘جذ اىظَبٍبد اىزٜ رؼَو كٜ ارجبٓ ٗادذ كٜ اىجٖبص اىذٗسٛ 40

A ِٞٝاىششا B ٍٔٝ٘اىشؼٞشاد اىذ C خالٝب اىذً اىجٞؼبء D االٗسدح 

 



  

 5اّزقو ىيظلذخ 

 

  (  درجــة  20) ظيو اىؼجبساد اىظذٞذخ كٜ ٗسقخ اإلجبثخ   :اىغإاه األٗه  

 أٛ ٍَب ٝيٜ الْٝزَٜ اىٚ اىجٖبص اىٖٞنيٜ اىَذ٘سٛ 41

A َٔاىجَج B االػالع C ٛاىؼَ٘د اىلقش D ػظبً اىنزق 
 

 أٛ ٍَب ٝيٜ الْٝزَٜ اىٚ اىجٖبص اىٖٞنيٜ اىطشكٜ 42

A ٛ٘اىطشف اىؼي B ػظبً اىنزق C اىقض D ػظبً اىذ٘ع 
 

 أٛ ٍَب ٝيٜ الٝؼذ ٗظٞلٔ ىيؼظٌ 43

A ئّزبط كٞزبٍِٞ د B ٜاىذػٌ اىذاخي C ٔٞدَبٝٔ االػؼبء اىذاخي D ً٘ٞرخضِٝ مبىغ 
 

 :  ٝؼطٜ اىذً ىـOاطذبة كظٞئ  44

A  ٔكظٞيAكقؾ  B  ٔكظٞيBكقؾ  C  ٔكظٞيAB + O D جَٞغ ٍبرمش طذٞخ 
 

 :ٝغزطٞؼُ٘ ئعزقجبه اىذً ٍِ اطذبة كظٞئ (B)اطذبة كظٞئ  45

A  ٔكظٞيA + O B  ٔكظٞيB + O C A,B,AB,O D O 
 

 :ٝزٌ ٕؼٌ اىجشٗرِٞ كٜ اىَؼذٓ ػِ ؽشٝق ئّضٌٝ 46

A اٍٞيٞض اىيؼبة B اٍٞيٞض اىجْنشٝبط C ِٞاىزشثغ D ِٞاىججغ 
 

 :رلشص ؿذٓ اىنجذ ٍبدٓ طلشاء ىذٙ جضء ٝغَٚ 47

A االصْٚ ػشش B ٔٝاىضائذٓ اىذٗد C ٌٞاىَغزق D -- 
 

 : كٜ اىجغٌ B12ٜٕاى٘ظٞلٔ اىشئٞغٞٔ ىـ كٞزبٍِٞ  48

A ٍٜرق٘ٝٔ اىـشبء اىجالص B ِٞثْبء اىَٖٞ٘جي٘ث C رنِ٘ٝ اىخالٝب اىذَشاء D ًرق٘ٝٔ االعْبُ ٗاىؼظب 
 

 : كٜ اىجغٌ Dٜٕاى٘ظٞلٔ اىشئٞغٞٔ ىـ كٞزبٍِٞ  49

A ٔٝاىشؤ B ُطذٔ اىؼظبً ٗاالعْب C  ِٝ٘رنDNA , RNA D ًطذٔ اىجيذ ٗاىؼظب 
 

 : كٜ اىجغٌ Iٕ٘))اى٘ظٞلٔ اىشئٞغٞٔ ىـ ٍيخ اىٞ٘د  50

A ِٞثْبء اىضٞشٗمغ B ثْبء اىجشٗرْٞبد C اّقجبع اىؼؼالد D ّقو اىَؼيٍ٘بد اىؼظجٞخ 
 

 : ٍِ اىجالصٍب ٕ٘ ػجبسٓ ػِ% 90 51

A ٍبء B ً٘ٞاٍالح مبىغ C ً٘ٞاٍالح ٍـْٞغ D اٍالح اىٞ٘د 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  (  درجات  10) ػغ اىذشف اىَْبعت كٜ ٍنبُ اىؼجبسٓ اىظذٞذٔ  : اىغإاه اىضبىش

 

 اىؼؼالد 1
 

 
 

A ٓٝ٘جذ كٜ ػظبً اىشعؾ ٗاىؼَ٘د اىلقشٛ ٗدشمزٔ ٍذذٗد 

 اىٖٞنو اىذػبٍٜ 2
 

 
 

B  ٔ(اىخالٝب)ٝزٌ رجبده اىـبصاد ثِٞ اىذً ٗاالّغج 

 ٍلظو ٍْضىق 3
 

 
 

C ًاىيذٌ اىزٛ ٝنغإ اىؼظب ٜٕ 

 خيٞٔ ػظجٞٔ دغٞٔ 4
 

 
 

D ّٔٞقو االٗاٍش اىؼظجٞٔ ٍِ اىذٍبؽ اىٚ االػؼبء اىؼظج 

 خيٞٔ ػظجٞٔ دشمٞٔ 5
 

 
 

E ٝ٘جذ كٜ ػظبً اىجَجَٔ ٕٗ٘ ػذٌٝ اىذشمخ 

 رْلظ داخيٜ 6
 

 
 

F ٍخضُ اىنبىغًٞ٘ ٗاىلغل٘س 

 رْلظ خبسجٜ 7
 

 
 

G رشعو اشبساد ٍِ اىَغزقجالد اىَ٘ج٘دٓ ثبىجيذ اىٚ اىذٍبؽ 

 ٍلظو دسصٛ 8
 

 
 

H ِٞػَيٞٔ دخ٘ه اىٖ٘اء اىٚ اىشئز ٕ٘ 

 اىشٖٞق 9
 

 
 

I ِٞػَيٞٔ خشٗط اىٖ٘اء ٍِ اىشئز ٕ٘ 

 اىضكٞش 10
 

 
 

J ًَ٘ٝجَغ اىلؼالد ٍْٖٗب اىغ 

  
 

 
 

K  (اىشئٔ)ٝزٌ رجبده اىـبصاد ثِٞ اىٖ٘اء ٗاىذ٘ٝظالد 

 

 

 

 

 

 اّزٖذ األعئيخ

 ٍغ رَْٞبرٜ ىنٌ ثبىز٘كٞق ٗاىْجبح

 ػبسف اىٞ٘عق. أ :   أعزبر اىَبدح 


